ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНАТА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Декларация за съответствие
С настоящето декларираме, че този продукт отговаря на нормите и
директивите посочени в декларацията за съответсвие приложена към
документите на продукта.

Благодарим Ви, че избрахте извънбордовия двигател на

Хонда.

Това ръководство съдържа информация относно
експлоатацията и
поддръжката на Хонда BF2D/ BF2.3D.
Информацията е написана на базата на последните
модели Хонда.
Запазваме правото си да правим промени по всяко време, без да
се
задължаваме да Ви уведомяваме за това.
Това издание е обект на авторско право и не може да бъде
разпространявано без изричното съгласие на автора.
Ръководството е неизменна част от извънбордовия двигател и
трябва да го придружава във всеки един момент.
В ръководството ще
срещнете множество
предупредителни съобщения, придружени със символи.
Запознайте се с тяхното значение:

:
Този знак Ви предупреждава, че при неспазване на процедурите
описани в ръководството ЩЕ настъпят сериозни увреждания, дори
смърт.

:
Този знак Ви предупреждава, че при неспазване на процедурите
описани в ръководството съществува сериозна опасност от
наранявания, дори смърт.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предупреждава за рискови ситуации. Източник на
полезна информация.
При възникване на проблем или при наличие на въпроси от Ваша
страна относно извънбордовия двигател се обърнете за консултация
към оторизиран представител на Хонда.

:
Извънбордовия двигател на Хонда е проектиран да Ви осигури удобство и
безопасност при правилна експлоатация и спазване на предписанията.
Преди започване на работа прочетете внимателно ръководството и се
уверете, че сте разбрали инструкциите. Неправилната експлоатация може
да доведе до наранявания и повреди по екипировката.

• Илюстрациите съдържащи се в ръководството могат да варират в
зависимост от модификациите.

Проверете вида на своя двигател и прочетете внимателно ръководството
преди започване на работа. Текстовете без индикация са валидни за всички
модификации.
Запишете серийните номера на двигателя и на предпазния капак, тъй като
ще Ви бъдат необходими при наличие на въпроси относно поддръжката
и/ или ремонтната дейност по двигателя.
Серийния номер на предпазния капак е отбелязан на ръковатката.
Серийния номер на двигателя е отбелязан на кожуха на съединителя.

1. БЕЗОПАСНОСТ
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА
Обърнете специално внимание на следващите предупреждения, отнасящи
се както за вашата, така и за безопасността на околните.

• Извънбордовите двигатели Хонда са проектирани да Ви осигурят
сигурност и безопасност при правилна експлоатация. Преди започване
на работа прочетете внимателно ръководството и се уверете, че сте
разбрали инструкциите. Неправилната експлоатация може да доведе до
наранявания и/ или повреди по екипировката.

► Двигателя се загрява по време на работа и остава такъв извесно
време след спирането му.
• Трябва да сте наясно как да спрете двигателя в случай на аварийна
ситуация.
Уверете се, че сте запознати със цялата система за контрол на
извънбордовия двигател.
• Уверете се, че двигателя е поставен правилно. Не надвишавайте
препоръчителната скорост.
• Не позволявайте на незапознати с инструкциите лица да работят с
двигателя.

• Незабавно спрете двигателя в случай, че някой от пасажерите падне
зад борда.
• Не стартирайте двигателя ако във водата до лодката има човек.
• Прикачете аварийния превключвател за китката на оператора на
мотора.
• Преди да стартирате двигателя се запознайте подробно със законите
и разпоредбите отнасящи се до управлението на лодки и употребата на
извънбордови мотори.
• Винаги носете предпазна жилетка когато се намирате на лодката.
• Не стартирайте двигателя ако не сте поставили предпазния капак,
тъй като въртящите се части на мотора могат да Ви наранят.
• Не отсранявайте предпазните и предупредителните лепенки,
предпазните капаци и предпазителите от мотора. Те са поставени заради
Вашата сигурност.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ
Бензина и бензиновите пари са силно запалими и взривоопасни.
ПАЗЕТЕ ОТ ДЕЦА!
• Зареждането с гориво трябва да става на места с добра вентилация и
при спрян двигател. Не пушете в района в който става зареждането и не
допускайте източници на огън и искри в близост до двигателя.
• Презареждайте внимателно, за да избегнете разлив на гориво. Не
препълвайте резервоара за гориво (не трябва да има гориво в гърлото
на резервоара). След зареждането затегнете добре капака на
резервоара. При наличие на разлив се уверете, че района е добре
подсушен преди да стартирате двигателя.
• Двигателя и системата за отделяне на газове се загряват до висока
температура по време на работа. Контакта с компонентите на двигателя
може да предизвика изгаряния или да повреди самия двигател.
• Избягвайте да докосвате горещия двигател или системата за
отделяне на газове.
• Преди транспортиране или извършването на какъвто и да било вид
манипулации по двигателя се уверете, че е охладен до достатъчно ниска
темперартура.
ОПАСНОСТ ОТ НАТРАВЯНЕ
Отходните газове съдържат въглерод. Това е отровен газ, без мирис и
цвят. Вдишването му може да предизвика загуба на съзнание и да
доведе до смърт.

2. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕТИКЕТИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Поставянето на тези етикети е с цел да Ви предупредим за евентуални
опасности, които от своя страна могат да доведат до пожар и/ или сериозни
телесни наранявания.
Обърнете внимание на предупредителните етикети, прочетете внимателно
предупредителните бележки и бележките за безопасност.
Ако някои от етикетите за безопасност липсват или се четат трудно,
обърнете се към своя HONDA дистрибутор за подмяна.

3. ОПИСАНИЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Фиксиращ бутон за горивния клапан

Използвайте фиксиращия бутон, когато искате да поддържате константна
скорост за определен период от време. Когато завъртите превключвателя
по посока на часовниковата стрелка, клапана се блокира и подаването на
гориво става непроменливо. При завъртане по посока обратна на
часовниковата стрелка, клапана нормализира подаването на гориво.

4. УПРАВЛЕНИЕ

Прозорец за проверка на маслото

Използвайте прозореца за проверка на нивото на моторното масло, само
при спрян мотор и повдигнат извънбордов двигател.
Предпазна каишка със закопчалка и щипка за аварийно изключване
на двигателя
Предпазната каишка със закопчалка и щипка за аварийно изключване на
двигателя е предвидена за аварийни случаи - оператора на лодката падне
зад борда или се отдалечи от мотора.
Спирането на двигателя става непосредствено след момента, в който
щипката се освободи от закопчалката.
При работа с мотора се уверете, че единия край на предпазителя е закачен
за китката на оператора.

УПРАВЛЕНИЕ

В случай, че устройството за извънредно спиране на двигателя не е
включено е възможно да се стигне до опасни ситуации, при които
лодката да стане неуправляема.
С оглед на безопасността както на пасажерите, така и на оператора се
уверете, че устройството е коректно поставено. Края с аварийният
прекъсвач да е прикачен към прекъсвача на самия двигател, а предпазния
ремък - закачен към китката на оператора на лодката.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Двигателя няма да може да стартира при положение, че устройството за
извънредно спиране на двигателя не е включено към прекъсвача на
извънбордовия двигател.
Устройството се продава заедно с двигателя. Можете да го намерите в
чантата с инструменти.

Използвайте ръкохватката при местене на двигателя, при изкарването му
на суша или при акустиране на лодката на плитки места. Повдигнете
извънбордовия двигател като хванете дръжката както е показано на
картинката по-горе. Когато мотора достигне приблизително 75ºС, лоста
автоматично наглася двигателя до определената позиция и го задържа.
За да върнете мотора в работна позиция - задръжте двигателя и дръпнете
ръкохватката, след което бавно го изправете.

УПРАВЛЕНИЕ
Антикорозионна метална пластина

Тази метална пластина е предназначена да предпазва потопяемите части на
извънбордовия двигател от корозия.
Заключваща скоба на предпазния капак на извънбордовия двигател
Използвайте скобата да държи предпазния капак затворен и не го
отстранявайте докато двигателя е в работен режим.

УПРАВЛЕНИЕ
Свързващ болт

Свързващият болт регулира устойчивостта и подвижността на свързване на
извънбордовия двигател.
При завъртане на болта в посока по часовниковата стрелка се намалява
подвижността, което позволява да се поддържа постоянен курс и/ или да се
избегне .......
При завъртане на болта в посока обратна на часовниковата стрелка се
намалява триенето и извънбордовия двигател може да се движи свободно.
Отвор за зареждане на гориво

Преди да стартирате извънбордовия двигател завъртете капака на
резервоара от 2 до 3 пъти по часовниковата стрелка за да можете да го
отстраните.
Заредете с гориво, след което поставете обратно капака следвайки
описания по-горе начин в обратен ред. Уверете се, че сте затегнали добре
капака преди транспортиране.

УПРАВЛЕНИЕ
Прикрепящи скоби

Използвайте скобите за да прикрепите извънбордовия двигател към
напречната греда на лодката.

5. МОНТАЖ
ЗАБЕЛЕЖКА:
Неправилния монтаж може да се отрази на работната дейност на
извънбордовия двигател (невъзможност на лодката да се движи в
права линия, преразход на гориво, невъзможност да бъде достигната
максимална скорост и т.н.).
За да бъдат предотвратени подобни последствия, ние Ви препоръчваме
монтажа да се извърши от оторизиран представител на извънбордовите
двигатели HONDA.
Изберете най-подходящия двигател за Вашата лодка:
BF2D
BF2.3D

1.5 kW (2.0 PS)
1.7 kW (2.7 PS)

Изискванията за мощността са отбелязани на повечето лодки.

Не избирайте двигател с по-висока от препоръчваната мощност. В
противен случай това може да доведе до сериозни щети както по
двигателя, така и по самата лодка.
Височина на отвесната греда

ВИД:
S:
L:

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА МОТОРА
418 mm (16.5 инча)
517 mm (22.5 инча)

Изберете мотор с подходяща за Вашата лодка височина.

МОНТАЖ

Когато извънбордовия двигател е окончателно поставен във водата,
проверете дълбочината на потапяне, като за целта се ориентирате по
антикорозионната пластина, която трябва да бъде на минимум 150 см (6м)
под повърхността на водата. Дълбочината на потапяне се променя в
зависимост от вида на лодката. Консултирайте се с препоръките на
ръководството относно инсталационната височина. В случай, че поставите
по-високо двигателя спрямо препоръчваната височина, перката на лодката
ще се върти на празен ход, което ще затрудни работата на двигателя .

ЗАБЕЛЕЖКА:
Уверете се, че двигателят е поставен на височина при която няма опасност
да бъде намокрен.

Поставете скобата на напречната греда и затегнете добре.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• При работа с лодката се уверете че захващащата скоба е добре затегната.

МОНТАЖ
• За да подсигурите допълнително двигателя, завържете единия край
напредпазното въже за прикрепящата скоба, а другия за самата лодка. Това
ще предотврати евентуална загуба на двигателя по време на плаване.
Оптимален работeн ъгъл на двигателя

Поставете извънбордовия мотор под най-добре балансирания ъгъл, в който
се постига максимална стабилност и мощност за лодката.
Оптималния ъгъл на поставяне на двигателя зависи от редица условия:
вида на лодката, извънбордовия двигател, перката, работните условия.
Настройка на работния ъгъл

Поставете извънбордовия двигател така че да бъде перпендикулярен на
водната повърхност (оста на перката е успоредна на водната повърхност).
1. Отстранете предпазителя на регулиращия болт.
2. Нагласете ъгъла на мотора след което затегнете добре болта.
Сложете обратно предпазителя, като се уверите, че е поставен на
правилното място и е добре затегнат.

ЗАБЕЛЕЖКА:
За да предотвратите повреди по мотора или лодката се уверете, че
регулиращият болт е добре затегнат

6. ПРОВЕРКИ ПРЕДИ РАБОТА
BF2D/ BF2.3D е 4-тактов двигател с подсилено охлаждане, работещ с
безоловен бензин с октаново число 91 или по – високо.

Проверките се осъществяват при спрян двигател.
Отстраняване/ Поставяне на предпазния капак на двигателя

Не работете с извън бордовия двигател когато предпазния капак не е
поставен. Непокритите въртящи се части могат да причинят телесни
повреди.
НИВО НА МАСЛОТО ЗА ДВИГАТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Моторното масло е един от основните фактори, влияещи на начина на
работа и на продължителността на живот на извънбордовия двигател.
Маслата с нисък вискозитет не се препоръчват заради техните
недостатъчни смазващи качества.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО МАСЛО
Използвайте моторното масло на HONDA за 4-тактови двигатели или
масло с еквивалентно качество.

ПРОВЕРКИ ПРЕДИ РАБОТА

Поставете двигателя в абсолютно хоризонтално положение и проверете
нивото на маслото (прозореца за проверка).
Ако маслото е под чертата отбелязваща най - ниско ниво, заредете
двигателя до чертата отбелязваща най - високото ниво.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Не препълвайте резеревоара за маслото. След като заредите проверете
нивото му.

ПРОВЕРКА НА ГОРИВОТО

Отстранете капака на резервоара и проверете нивото на горивото. Заредете
при необходимост.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Отворете вентила на капака преди да го отстраните. В противен случай ще
Ви бъде трудно да премахнете капака.
След като заредите се уверете, че сте затворили добре резервоара.

ПРОВЕРКИ ПРЕДИ РАБОТА
Препоръчваме Ви употребата на безоловен бензин с октаново число 91 или
по-високо. Употребата на бензин със може да предизвика сериозни
повреди по двигателя. Никога не използвайте замърсено масло или гориво.
Бъдете внимателни и не позволявайте в прах и вода в резервоара.
КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРА:
1.0 (0.26 US gal., 0.22 Imp gal.)

:
• Бензина е силно запалим при определени обстоятелства.
• Зареждането с гориво трябва да става на места с добра вентилация и при
спрян двигател.
• Не пушете в района в който става зареждането и не допускайте
източници на огън и искрив близост до двигателя.
• Не препълвайте резервоара за гориво ( не трябва да има бензин в гърлото
на резервоара). След зареждане се уверете, че капака на резервоара е
правилно поставен и добре завит.
• Внимавайте да не причините разлив на гориво при зареждане. Бензина и
бензиновите изпарения са лесно запалими. Ако има разлив на гориво се
уверете, че района е добре подсушен преди да стартирате двигателя.
• Избягвайте продължителния и/ или повтарящ се допир с кожата, както и
вдишването на бензинови изпарения.
• ПАЗЕТЕ ОТ ДЕЦА!
УПОТРЕБА НА БЕНЗИН СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА АЛКОХОЛ
Ако решите да използвате бензин съдържащ алкохол (газохол) се уверете,
че стойността на октановото му число е поне равна на препоръчваната от
HONDA. Има два типа газохол: със съдържание на етанол и със
съдържание на метанол. Не използвайте безнин, който съдържа повече от
10% етанол. Не използвайте бензин със съдържание на метанол, който не е
обогатен с добавки. Употребата на бензин със съдържание на повече от 5%
метанол се изключва, дори да е обогатен с добавки.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Гаранцията не покрива щети или повреди по двигателя породени от
употребата на бензин със съдържание на алкохол. HONDA не отрича
употребата на гориво с алкохолно съдържание, тъй като вредното му
влияние не е напълно доказано.

ПРОВЕРКИ ПРЕДИ РАБОТА
• Преди закупуването на гориво проверете дали то съдържа алкохол и ако
съдържа проверете вида и процентното му съдържание. Ако забележите
нередности при работата на двигателя, сменете горивото.
ДРУГИ ПРОВЕРКИ

Проверете следните елементи по извънбордовия двигател:
(1) Повреди и разхлабване на перката.
(2) Лост за управление.
(3) Поддържащи скоби.
(4) Чанта с инструменти – проверете за липсващи и/ или изгубени
инструменти.
(5) Антикорозионна пластина - проверете за наранявания и/ или
наличие на корозия.
Антикорозионната пластина предпазва двигателя от корозия. Когато
размерът и се намали на половина я подменете.
СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Отделяните от двигателя газове съдържат отровни вещества, които
могат да причинят безсъзнание, дори да доведат до смърт.
Никога не стартирайте двигателя в затворен гараж или затворено
помещение.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Перката трябва да бъде потопена във водата, когато двигателя е включен.
В противен случай има опасност от прегряване.

7. СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Отделяните от двигателя газове съдържат отровни вещества, които
могат да причинят безсъзнание, дори да доведат до смърт.
Никога не стартирайте двигателя в затворен гараж или затворено
помещение.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Перката трябва да бъде потопена във водата, когато двигателя е включен.
В противен случай, има опасност от прегряване.

1. Завъртете капака за горивото от 2 до 3 пъти.
2. Превключете лоста на горивния клапан на позиция „ ON”.

3. Завийте въжето на ръчния стартер около макарата по посока на
часовниковата стрелка, след което дръпнете рязко за да стартирате
двигателя.

Пазете се от въртящите части.
4. Поставете лоста за управление на „START” позиция.

:
Не стартирайте двигателя ако лоста за управление е на позиция
„FAST”. Има опасност лодката да тръгне внезапно с голяма скорост.
5. Когато двигателя е студен (или околната температура е ниска)
поставете бутона за управление на дроселната клапа на позиция „ON”
(това осигурява подаването на богата горивна смес към двигателя).

6. Дръпнете леко ръчния стартер докато усетите съпротивление,
след което дръпнете рязко.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Не позволявайте на стартера да се върне бързо назад.

• Не дърпайте ръчния стартер докато двигателя е в работен режим – това
може да доведе до повреда.
Аварийно стартиране на двигателя
Ако поради някаква причина ръчният стартер не функционира, можете да
използвате резервния, които се намира в кутията с инструменти.
1. Отстранете предпазния капак на двигателя.

2. Отстранете стартера като премахнете 5милиметровите болтове.

Проблеми при стартиране:
СИМПТОМ
Двигателя
стартира

отказва

да

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА

ПОПРАВКА

Ключа за аварийното спиране е на
позиция „ON”

Превключете в режим „OFF”

Стартера не е в START позиция
Недостатъчно гориво
Горивният клапан не е отворен
Двигателя е задръстен
Предпазителя на запалителните свещи
не е поставен правилно

Поставете стартера в позиция
START
Заредете с гориво
Отворете горивният клапан
Почистете
запалителните
свещи
Поставете предпазителя на
запалителните
свещи
правилно

8.
РАБОТА

За да промените посоката на движение на лодката на ляво, завъртете
кормилото на дясно. За да промените посоката на движение на лодката на
дясно, завъртете кормилото на ляво.
Лодките снабдени с кормило за „отдалечен котрол” се управляват като
кола.

Ако искате да улесните въртенето на волана, направете корекцията като
настроите регулиращия болт според желанието си.
3. Работен ход
Поставете лоста за управление на позиция FAST за да увеличите
скоростта. За поддържане на нормален ход, отворете клапана около 2/4.
За да поддържате постояна скорост, завъртете регулатора в посока на
часовниковата стрелка. За ръчно управление на скоростта, завъртете
регулатора по посока обратна на часовниковата стрелка.

:
• Не стартирайте двигателя преди да сте поставили предпазния капак.
Въртящите части могат да причинят наранявания; навлизането на вода в
двигателя може да го повреди.
• Уверете се, че лоста за управление е на позиция “RUN”.

ЗАБЕЛЕЖКА:
За по-добър работен режим на лодката Ви съветваме да позиционирате
екипировката и пасажерите така, че да постигнете максимален баланс.
4. Обръщане на посоката на движение на лодката
1. За моделите с лост за управление: Преместете лоста за управление на
позиция SLOW.
2. За модели с ръкохватка за управление на скоростта: Преминете на
позиция SLOW и задръжте като завъртите регулиращият болт по
посока на часовниковата стрелка.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Преди да обърнете посоката на движение на лодката се уверете, че се
двигателя е в режим SLOW. В противен случай лодката може да се обърне.

3. За да смените посоката, завъртете двигателя на 180º и обърнете
дръжката както е показано. За моделите с ръкохватка, внимавайте да
не задържате или местите ръкохватката докато въртите двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Бъдете изключително внимателни когато маневрирате на заден ход.
Съществува опасност от сблъсък на перката с подводни препятствия.
Повдигане на мотора
При акустиране на лодката или навлизане в по-плитки води е наложително
повдигането на мотора, за да бъде избегнат сблъсък и за да предпазите
корпуса от евентуални повреди.

1. Спрете двигателя и затворете горивния клапан.
2. Затворете резервоара като завъртите вентила на капачката по посока
на часовниковата стрелка.
3. Повдигнете извънбордовия двигател, като използвате дръжките
разположени на предпазния капак на двигателя. Настройката става
автоматично, в момента в който двигателя застане под ъгъл от 75º.
4. Използвайте болта за да задържите двигателя стабилен.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• При инверсна позиция е възможно част от маслото да нахлуе в
цилиндъра, което може да доведе до трудности при стартирането на
двигателя.
• Не използвайте лоста на кормилото за повдигане на извънбордовия
двигател.
5. За да върнете двигателя в изходна работна позиция, следвайте
описаните по-горе инструкции в обратен ред.

6. Акустиране

ЗАБЕЛЕЖКА:
При акустиране внимавайте да не ударите кея или други лодки, също така
пазете извънбордовия двигател, особено в случаите когато е вдигнат.
7. Начин на управление в плитки води
При неправилно положение на лодката има опасност перките да излязат
над водната повърхност, предизвиквайки течение, което може да доведе до
прегряване на двигателя.
Когато сте в плитки води, винаги повдигайте мотора за да предпазите
перките и корпуса на лодката от дъното. Когато двигателя е повдигнат,
препоръчително е работата да се извършва на най - ниската скорост.

8. Работа при висока среда
При стандартните карбуратори въздушно-горивната смес е
много по-наситена отколкото в обикновени условия.
Производителността ще се понижи, а разхода на гориво ще се увеличи.
По-наситената смес може да доведе до замърсяване на запалителната свещ,
което от своя страна да причини трудности при стартирането.
Работната дейност на по-големи височини може да бъде улеснена чрез
специфични подобрения на карбуратора. Ето защо, ако винаги използвате
извънбордовия двигател на места с надморска височина над 1,500м,
можете да се обърнете към своя HONDA доставчик, за усъществяване на
подобренията по карбуратора.
Дори и при наличие на подобрения по карбуратора, мощността на мотора
ще спада с приблизително 3,5% на всеки 300м, като стойността се покачва
с увеличението на височината. При липса на подобрения по карбуратора,
ефекта от височината ще се увеличи многократно.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Веднъж модифициран за работа на голяма надморска височина,
карбуратора няма да може да работи нормално под 1500м. Има сериозна
опасност от прегряване на двигателя, което да стане причина за
повреждането му.
За употреба на по-ниски терени се обърнете към своя HONDA доставчик.

9. СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

• В аварийна ситуация:
Дръпнете аварийния превключвател.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Добре е отвреме на време да спирате двигателя чрез аварийния
превключвател за да се уверите, че работи нормално,

1.
Поставете лоста за регулиране на дроселната клапа или
ръкохватката за подаване на гориво на позиция „SLOW”
2. Натиснете превключвателя докато двигателя на спре.
В случай че двигателя не спре, дръпнете аварийния превключвaтел. Ако
двигателя все още работи, превключете лоста на горивния клапан на
позиция „OFF”.

ЗАБЕЛЕЖКА:
При стартиране при напълно отворена дроселна клапа, трябва да оставите
двигателя да поработи на празен ход за да се нормализират оборотите.

3. Поставете лоста за регулиране на горивото на позиция ”OFF”.

4. Затворете отвора на капака за резервоара.
5. Отсранете аварийния превключвател.

10. ТРАНСПОРТИРАНЕ
:

• Бъдете внимателни и не позволявайте разлив на гориво. Бензина и
бензиновите изпарения са силно запалими. При наличие на разлив се
уверете, че е старателно почистено преди да транспортирате двигателя.
• Не пушете и не допускайте източници на искри или пламъци в близост до
горивото.
За да преместите двигателя използвайте ръкохватките разположени на
предпазния капак или осигурителните ремъци разположени под него, както
е показано на картинката. Не пренасяйте двигателя хващайки го за самия
предпазен капак.
:
Не използвайте предпазния капак за да пренасяте извънбордовия двигател,
тък като има вероятност да се изплъзне и да се повреди или да Ви нарани.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Не използвайте двигателя за транспортиране или повдигане на лодката за
да не го повредите.
Можете да транспортирате двигателя дори в хоризонтално или вертикално
положение, стига да е отстранен от лодката.
Вертикално транспортиране:
Прикрепете извънбордовия мотор за стойката му и го затегнете добре
посредством прикрепящата скоба и болтовете към нея.
Транспортирайте извънбордовия двигател, както е показано по-долу.

Хоризонтално транспортиране:
Поставете двигателя на стойката, като не забравите да приберете
манивелата.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Поставянето на двигателя в позиция различна от описаната по-горе, би
могло да предизвика повреди по двигателя или разлив на моторно масло.
• При поставяне на двигателя в обратна на описаната по-горе позиция, има
опасност моторното масло да нахлуе в цилиндъра, като по този начин да
предизвика запушване, което да затрудни стартирането на двигателя.

Придвижване на лодката

Когато придвижвате или транспортирате лодката без да сваляте двигателя,
Ви препоръчваме това да стане без да променяте нормалната работна
позиция на двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Не предвижвайте или транспортирайте лодката когато двигателя е в
наклонена позиция. Мотора или лодката могат да бъдат сериозно
повредени ако двигателя падне.
Двигателя трябва да бъде пренасян в нормална работна позиция. В случай
че нямате достатъчно добра пътна видимост при пренасянето, използвайте
стойка за да наклоните мотора или отстранете двигателя от лодката.

11. ПОЧИСТВАНЕ, ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА
Желателно е след всяка употреба в солена или замърсена вода старателно
да почиствате и промивате извънбордовия двигател.
Измийте външната обвивка на двигателя с чиста вода.
:

След почистването се уверете, че сте поставили правилно мотора.
Периодичния преглед и поддръжка са от особено значение за запазването
на двигателя в идеално работно състояние. Проверките и сервизната
дейност трябва да са съобразени със СЕРВИЗНИЯ ГРАФИК.
:

Изключете двигателя преди преверка и/ или ремонтна дейност. Ако се
налага двигателя да е включен се уверете, че мястото на което ще се
извърши поддръжката е с добра вентилация. Никога не стартирайте
двигателя в затворено, или помещение с недостатъчно добра вентилация.
Бензиновите изпарения съдържат отровни вещества:
Излагането на бензинови изпарения може да доведе до загуба на съзнание,
дори и до смърт.
Уверете се, че предпазния капак е поставен и стартирайте двигателя.
Използвайте ремъците за да захванете капака за двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Ако трябва да стартирате двигателя се уверете, че под антикорозионната
пластина има поне 150mm вода. В противен случай двигателят ще прегрее.
Кутия с инструменти и резервни части
Инструментите и резервните части описани по-долу се предлагат в
комплект с извънбордовия двигател.

График за поддръжката:

Смяна на моторното маслo
Замърсени или моторни масла с недостатъчно висок вискозитет оказват
влияние върху продължителността на работния период на плъзгащите се и
движещите се част на двигателя.
След контакт с моторното масло, кожата трябва да бъде добре измита със
сапун.
Период за смяна:
10 работни часа или един месец след покупката и 50 работни часа – 6
месеца за всяка следваща смяна.
Вместимост:

Препоръчително масло:
SAE 10W или еквивалентно, АPI категория SF или SG

Източете маслото докато двигателя е все още топъл.
1. Спрете подаването на масло и затворете вентила на капака за
резервоара.
2. Отстранете пробката и поставете двигателя на една страна.
3. Източете маслото.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Моля изхвърляйте маслото само на места, които са съобразени с
околната среда. Не го хвърляйте в контейнер за отпадъци или на
земята.
4. Изправете двигателя и поставете обратно пробката като се уверите,
че е добре затегната и правилно инсталирана.
5. Отстранете предпазния капак на двигателя.
6. Махнете капака на резервоара за маслото и го заредете с
препоръчаното масло. Уверете се, че сте напълнили резервоара до
най-високото допустимо ниво, отбелязано на прозореца за проверка
на нивото на маслото.
7. Поставете обратно капака на резервоара.

8. Поставете обратно предпазния капак на двигателя.
Смяна на трансмисионното масло
Период за смяна:
10 работни часа или един месец след покупката и 50 работни часа – 6
месеца за всяка следваща смяна.

Препоръчително масло:

1. Поставете подходящ съд в който да се излее маслото, когато
премахнете прикрепящия болт.

2. Позволете на маслото да се източи напълно, след което поставете
впръскателната помпа в горния отвор. Ако при отстраняване на
болта от отвора потече замърсено масло (с млечен цвят) се свържете
с оторизиран представител на HONDA MARINE за да направи
проверка.
3. Впръскайте маслото. Поставете обратно болта на резервоара.
Сила на затягане на болтовете: 3.4 Nm
Осигурете си поне 30cm2 площ, за да можете безпроблемно да работите
при премахването и поставянето на болтовете на резервоара.
Проверка на ръчния стартер:

Извършвайте проверка на въжето на ръчния стартер на всеки 6 месеца или
50 работни часа. Подменете въжето при наличие на захабяване.
Поддръжка на запалителната свещ
За да осигурите максимално добро функциониране за двигателя, се
уверете, че запалителната свещ е правилно поставена и незасегната от
нагар.

:
По време на работа запалителната свещ силно се загрява и остава
гореща известен период след спиране на двигателя.
Период за проверка:
На всеки 50 работни часа или на 6 месеца
Период за смяна:
На всеки 200 работни часа
Препоръчителни запалителни свещи:
CR4HSB (NGK)
U14FSR.UB (DENSO)
ЗАБЕЛЕЖКА:
Използвайте само препоръчаните запалитени свещи. Запалителните
свещи с по-малък топлинен диапазон могат да причинят повреда на
двигателя.

1. Отстранете предпазния капак на двигателя.
2. Отстранете лулата на запалителната свещ.
3. Използвайте тръбния ключ и отвертката, поставени в чантата с
резервните инструменти.
4. Проверете на око запалителната свещ. Ако установите наличие на
замърсяване и/ или на нагар, пропукване или счупване на
изолацията,
отстранете
запалителната
свещ.
Почистете
запалителната свещ с пригодената за целта четка, ако ще използвате
отново свещта.
5. Използвайте шублер за да премерите свободното разстояние на
запалителната свещ.

Разстоянието трябва да бъде 0.60 - 0.70мм
При необходимост направете корекция. При поставянето внимавайте със
страничния електрод.
6. Проверете какво е състоянието на свещта. Ако е в добро състояние я
поставете обратно, като не използвате инструменти за да
предотвратите оплитане на проводниците.
7. След като поставите запалителната свещ, използвайте тръбен ключ
за да затегнете добре.

ЗАБЕЛЕЖКА:
При поставяне на нова запалителна свещ, затегнете с половин оборот
повече за да може да се компресира добре. При преинсталиране на свещ
затягането трябва да бъде от 1/8 до 1/4 по-силно.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Запалителната свещ трябва да бъде добре затегната, тъй като при
неправилно поставяне има реална опасност от прегряване, което може
да доведе до сериозни повреди по двигателя.
8. Поставете обратно предпазния капак.
Смазване
Намажете външната част на двигателя с чисто моторно масло.
Използвайте антикорозионния грес върху следните части:

Интервал за извършване на смазването:
10 работни часа или един месец за първата смазка, всяка следваща смазка
се извършва на 50 работни часа или 6 месеца.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Използвайте антикорозионно масло за да смажете елементите до които се
достига по-трудно.
Подмяна на предпазния щифт:
Предназначението на предпазния щифт е да предпази перката и работните
механизми при удар.
:

• При преместване е добре да отстраните аварийния превключвател за да
предотвратите инцидентно стартиране на двигателя.
• Носете здрави ръкавици по време на работа, тъй като перките са тънки и
остри и има опасност да нараните ръцете си.
1. Отстранете предпазния щифт и перката.
2. Отстранете повреденият шплент и го сменете с нов.
3. Монтирайте перката.

4. Поставете новият предпазител и разположете краищата му както е
показано на картинката.
Поддръжка на потопяемите двигатели
Поддръжката трябва да става след всяко изваждане на двигателя от водата
с цел ефективно предпазване от корозия.
Ако в близост има оторизиран представител на HONDA незабавно
занесете двигателя за профилактика. В противен случай трябва сами да
извършите следните процедури:
1. Отстранете предпазния капак и изплакнете двигателя с чиста вода за
да премахнете мръсните наслоявания и солта.
2. Източете горивния резервоар в подходящ за целта съд.
3. Източетете карбуратора (следвайте инструкциите по процедурата
описани по-горе).
4. Сменете маслото на двигателя. При наличие на вода или мръсотия в
резервоара за маслото, смяната трябва да стане след 1/2 работен час
на двигателя.
5. Отстранете запалителната свещ.
Премахнете аварийния превключвател. Дръпнете няколко пъти
ръчния стартер, в случай че е останала вода в цилиндрите.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Когато стартирате двигателя при прекъсната електрична верига
(запалителната свещ е отстранена от запалителната верига) трябва да
премахнете и аварийния превключвател за по-голяма безопасност.
6. Излейте една супена лъжица моторно масло в отвора на
запалителната свещ, след което дръпнете няколко пъти ръчния
стартер за да смажете вътрешността на цилиндъра. Поставете

запалителната свещ и закачете обратно аварийния превключвател
към превключвателя на двигателя.
7. Стартирайте двигателя.
:
Излагането на въртящите се части може да доведе до сериозни
наранявания. Ето защо е наложително да действате с повишено внимание
при поставянето на предпазния капак на двигателя. Не стартирайте лодката
преди да сте поставили предпазния капак.
• Ако двигателя откаже да запали, остранете запалителната свещ и я
подсушете. Поставете я обратно и стартирайте двигателя.
• Ако двигателя стартира без наличие на видими повреди го оставете да
работи 1/2 или повече (уверете се, че нивото на водата е над 150мм и
покрива антикорозионната пластина).
• При първа възможност занесете мотора за проверка при оторизиран
представител на HONDA.
Kонтрол на системата за отделяне
При процеса на горене се образуват водород и въглеводороди. Контрола
над отделянето на въглеводородите е от изключителна важност, тъй като
при излагане на слънчева светлина имат свойството да образуват смог.
Водорода няма тези свойства, но е токсичен. HONDA Motors работи
изключително в полза на намиране техники за намаляване на вредното
влияние на тези вещества.
Ако усетите някой от следните симптоми, незабавно се свържете с
оторизиран представител на HONDA, който да извърщи преглед на
извънбордовия мотор.
1. Трудности при стартиране или загуба на мощност след
привеждане на двигателя в работен режим.
2. Неравен празен ход на двигателя.
3. Намалено подаване на гориво.
4. Повишен разход на гориво при ниска производителност.

12. СЪХРАНЕНИЕ
Преди да извадите извънбордовия двигател от употреба за дълъг период от
време е добре да бъде прегледан от оторизиран представител на HONDA.
Навременното отстраняване на повреди ще удължи работния живот на
двигателя. Въпреки това, Вие сами можете да извършите следните
процедури с минимум набор от инструменти:
Източване на горивото

• Внимавайте да не разлеете гориво, тъй като има реална опасност от
предизвикване на пожар. Ико има разлив на гориво се уверете, че преди
стартирането на двигателя мястото е почистено.
• Не пушете и не допускайте източници на огън и пламъци в близост до
горивото.

1. Спрете подаването на гориво.
2. Отстранете капака на резервоара и източете горивото, като
използвате пригоден за целта съд.
3. Върнете лоста за подаване на гориво на позиция ON.
4. След източване на горивото поставете обратно капачката и я
затегнете добре.
5. Уверете се, че клапана намиращ се на капака на резервоара е
затворен.
Масло на двигателя
1. Сменете маслото.
2. Отстранете запалителната свещ и щипката на аварийния
превключвател.
3. Налейте една супена лъжица чисто масло в цилиндъра.
4. Дръпнете неколкократно ръчния стартер за да смажете добре
цилиндъра.
5. Поставете обратно запалителната свещ.

Позиция на мотора при съхранение
Можете да поставите мотора както в хоризонтално, така и във вертикално
положение. Използвайте дръжките на предпазния капак.
Мястото на съхранение трябва да бъде чисто и сухо.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Преди да приберете мотора за по-дълъг период от време трябва да го
почистите , изсушите и смажете, следвайки инструкциите описани по-горе.

1. Прикрепете мотора за страничната греда посредством
прикрепящите скоби. Затегнете добре прикрепящите болтове.

2. Позиционирайте двигателя както е показано по-горе.

Поставете двигателя на корпусния предпазител със сгънати дръжки за
повдигане.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Всеки друг вид позициониране на двигателя може да доведе до повреди
или разлив на моторно масло.
• При поставяне на двигателя в неправилна позиция има опасност от
изтичане на моторно масло в цилиндрите. Това от своя страна може да
доведе до трудности при стартирането.

13. ПРОБЛЕМИ ПРИ СТАРТИРАНЕ
< Неуспешно стартиране на двигателя >
1.
Аварийният превключвател не е свързан
→ Свържете
аварийния превключвател.
2.
Лоста за страртиране или ръчния стартер не е на позиция
START → Преместете лоста за стартиране или ръчния стартер на
START позиция.
3.
Недостатъчно гориво → Заредете с гориво.
4.
Клапана за гориво не е отворен → Преместете лоста за
управление на горивния клапан.
5.
Вентилационния клапан на капака за гориво не е отворен →
Отворете вентилационния клапан на капака за гориво.
6.
До карбуратора не достига гориво? → Отвинтете болта на
дренажната тръба за да проверите за наличие на гориво в
поплавковата камера.
7.
Подаване на прекалено богата горивна смес → почистете
запалителните свещи.
< Загуба на скорост и непостоянни обороти >
1. Ниско ниво на горивото → Заредете гориво.
2. Ниско ниво на моторното масло → Проверете нивото на маслото
и при нужда заредете като се съобразявате с допустимото найвисоко ниво на зареждане.
3. Неправилен избор на перка → Консултирайте се с оторизиран
представител на HONDA.
4. Неправилно разположение на пасажерите → Разположете
правилно пасажерите.
5. Извънбордовият мотор е неправилно поставен → Поставете
извънбордовият мотор в правилна позиция.
< Прегряване на двигателя >
1. Разположението на пътниците не е правилно или е надвишен
допустимия товар на лодката → Разположете правилно
пасажерите. Не позволявайте лодката да бъде претоварена.
2. Неправилен избор на перка → Консултирайте се с оторизиран
представител на HONDA.
3. Извънбордовият мотор е неправилно поставен → Поставете
извънбордовият мотор в правилна позиция.

14. СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛ
Модификация
Дължина на оста
Модел

BF2D
BZBK
къса
SD, SC
SHD, SCHD
Дължина
410mm
Ширина
280mm
Височина
945mm
Височина на напречната 418
греда
12.5кг, 13кг,
Тегло
13кг, 13,5кг,

BFZF
дълга
DLD, LCD
LHD, LCHD
410mm
280mm
1 100mm
571mm
13,5кг, 13,5кг
13,5кг, 14,0кг

Номинална мощност
Максимални обороти
Вид на двигателя
Вместимост
Вид стартер
Препоръчително моторно
масло

1,5 kW
5000 – 6000 об.-1
4-тактов, горен клапан, един цилиндър
57см3
Ръчен

Капацитет на маслото

Двигател: 0.25 (0.26 US qt , 0.22 Imp qt)
Трансмисионна кутия: 0.05 (0.05 US qt , 0.04 Imp qt)

Охлаждаща система
Изпусквателна система
Запалителни свещи
Горивна помпа
Гориво

Подсилена охладителна система
Подводна изпусквателна система

Капацитет на резервоара
Ъгъл на въртене
Ъгъл на напречната греда
Ъгъл на повдигане
Вид на перката
(№
на
остриетатадиаметърхзахващане)

1.0 (0.26 US gal , 0.22 Imp gal)

Двигател: API standard (SF, SG), SAE 10W-30
Трансмисионна кутия: API standard (GL-4, GL-5)
SAE 90

CR4HSB (NGK) U14FSR-UB (DENSO)

Автомобилно гориво с октаново число 91
или по-високо
360º
4 степени - 5 º, 10 º, 15 º, 20 º
75 º
3 184 120 mm (3 7-1/4 4-3/4 in)

Мощността на извънбордовите двигатели ХОНДА е съобразена със
стандарта ISO8665.

